Protokół Nr 9/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 17 maja 2011 roku
W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności:
Starosta Działdowski

Marian Janicki

Wicestarosta

Witold Ostrowski

Członkowie Zarządu:

Jerzy Chmielewski
Grzegorz Kaszubski
Jan Raczyński

Ponadto uczestniczył:
Sekretarz Powiatu

Erwin Smoliński

Skarbnik Powiatu

Urszula Wojtczyk

Ad. 1, 2, 3
Starosta Działdowski Marian Janicki
Dokonał otwarcia posiedzenia, stwierdził prawomocność obrad oraz przedstawił następujący
projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uznania celowości oraz zlecenia realizacji
zadania publicznego organizacji pozarządowej z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2011 roku.
6. Rozpatrzenie wniosku Gminy Działdowo o nieodpłatne przekazania gruntu, stanowiącego
własność Powiatu.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wymianę wewnętrznych
instalacji i modernizację kotłowni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do reprezentowania Powiatu
Działdowskiego we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości Malinowo 11.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uznania celowości oraz zlecenia realizacji
zadania publicznego organizacji pozarządowej z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w 2011 roku.
10. Rozpatrzenie wniosku Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ZS Nr 1 w Działdowie
w sprawie dofinansowania wyjazdu drużyny koszykarskiej.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Liceum
Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku na wykonanie ogrodzenia
wokół budynku szkoły.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na
stanowisko dyrektorów zespołów szkół.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania dotyczącego przeprowadzenia szkoleń oraz utworzenie i prowadzenie
grup wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Działdowskiego.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemoc w rodzinie.
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15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia postępowania o zamówienie
publiczne do wyboru banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Powiatu
Działdowskiego i jego jednostek organizacyjnych.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania sprawozdania
finansowego za rok 2010.
17. Rozpatrzenie i przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie:
- udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Lidzbark,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2011-2018,
- zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2011.
18. Sprawy bieżące.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.
Zarząd jednogłośnie przyjął zaproponowany porządek posiedzenia.
Ad. 4
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu i po
zapoznaniu się z jego treścią złożyli podpis pod tekstem protokołu.
Ad. 5
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Maria Ligman
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Maria Ligman
Wpłynęła oferta od Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Ciechanowie Koło
Działdowo na realizacje zadania Sprzątanie rzek i jezior. Przedstawiła projekt uchwały
w sprawie uznania celowości oraz zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji
pozarządowej z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
w 2011 roku.
Radny Grzegorz Kaszubski
Zainteresowany był, dlaczego zadanie „Sprzątanie rzek i jezior” jest zaplanowane na okres od
15.05 do 15.06 bieżącego roku?
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Maria Ligman
Oferent zaproponował taki termin.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 43/11
w sprawie: uznania celowości oraz zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji
pozarządowej z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego w 2011 roku.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 6
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Wpłynął wniosek Wójta Gminy Działdowo o nieodpłatne przekazanie części gruntu
o szerokości 10m, działek Nr 5/23 i 5/24 położonych w Malinowie wzdłuż drogi gminnej. Na
pozyskanym terenie zostanie wykonane pobocze utwardzone wraz z rowem odwadniającym.
Poinformował, że dla działki 354 plan przestrzennego zagospodarowania przewiduje przebieg
drogi gminnej o szerokości 15m.
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Wicestarosta Działdowski Witold Ostrowski
Zainteresowany był, czy można przedłużyć drogę gminną do działki nr 5/11, która jest
w zasobach ZS w Malinowie?
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zaproponował na kolejnym posiedzeniu zastanowić się nad zagospodarowaniem działek nr
5/23, 5/24 i 5/11.
Zarząd jednogłośnie 5-głosami za, wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie Gminie
Działdowo części gruntu o szerokości 10m działek nr 5/23 i 5/24, położonych
w Malinowie wzdłuż drogi gminnej, warunkując uzgodnieniem wjazdu na te dwie
działki wraz z przejęciem drogi wewnętrznej na działce nr 5/7 i 5/21 do drogi gminnej.
Ad. 7
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wymianę wewnętrznych
instalacji i modernizację kotłowni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 44/11
w sprawie: wyrażenia zgody na wymianę wewnętrznych instalacji i modernizację
kotłowni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 8
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt uchwały w sprawie upoważnienia do reprezentowania Powiatu
Działdowskiego we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości Malinowo 11.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 45/11
w sprawie: upoważnienia do reprezentowania Powiatu Działdowskiego we Wspólnocie
Mieszkaniowej Nieruchomości Malinowo 11.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 9
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Wpłynęła oferta od Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Zespole Szkół Nr 1
w Działdowie na realizację zadania udział w Mistrzostwach Polski Szkół
Ponadgimnazjalnych w Szachach Drużynowych. Przedstawił projekt uchwały w sprawie
uznania celowości oraz zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zainteresowany był, czy są zabezpieczone środki finansowe na tego typu zadania?
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Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
W budżecie są zaplanowane środki.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 46/11
w sprawie: uznania celowości oraz zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji
pozarządowej z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 10
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Wpłynął wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie
w sprawie dofinansowania w wysokości 1 000 zł wyjazdu drużyny koszykarskiej chłopców
na Mistrzostwa Polski w Koszykówce Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych do Gorlic
w województwie mazowieckim w dniach 1-3 czerwca 2011 rok.
Zarząd jednogłośnie 5-głosami za, wyraził zgodę na dofinansowanie Uczniowskiemu
Klubowi Sportowemu przy Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie w wysokości 1 000 zł
kosztów przejazdu drużyny koszykarskiej chłopców na Mistrzostwa Polski
w Koszykówce Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych.
Ad. 11
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Liceum
Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku na wykonanie ogrodzenia wokół
budynku szkoły.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 47/11
w sprawie: wyrażenia zgody Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. K.K.
Baczyńskiego w Lidzbarku na wykonanie ogrodzenia wokół budynku szkoły.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 12
Uczestniczy p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Przedstawił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowisko
dyrektorów zespołów szkół.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zaproponował, aby informacja o ogłoszeniu konkursów była umieszczona w prasie lokalnej.
p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Leon Żujewski
Poinformował, że rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r.
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej
placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej § 1 ust.6 mówi, że „Informacja o ogłoszeniu
konkursu może być również zamieszczona w dzienniku o zasięgu wojewódzkim”.
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Zarząd przyjął dodatkowy zapis w § 2 ust. 1 „(…) a także w dzienniku o zasięgu
wojewódzkim”
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 48/11
w sprawie: ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowisko
dyrektorów zespołów szkół.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 13
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz
Modzelewski
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Przedstawił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania dotyczącego przeprowadzenia szkoleń oraz utworzenie i prowadzenie grup wsparcie
dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Działdowskiego.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 49/11
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania dotyczącego
przeprowadzenia szkoleń oraz utworzenie i prowadzenie grup wsparcie dla rodzin
zastępczych z terenu Powiatu Działdowskiego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 14
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz
Modzelewski
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Przedstawił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.
Wicestarosta Działdowski Witold Ostrowski
Zainteresowany był, kto weryfikuje sprawców przemocy w rodzinie?
Starosta Działdowski Marian Janicki
Policja prowadzi rejestr tych osób.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym kierowane są osoby na podstawie wyroku
sądu oraz osoby chętne.
Radny Jan Raczyński
Czy program ten jest monitorowany?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Tadeusz Modzelewski
Szkolący prowadzą pełną dokumentację co do efektów tego programu.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął
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Uchwałę Nr 50/11
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu korekcyjnoedukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 15
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do
wyboru banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Powiatu Działdowskiego i jego
jednostek organizacyjnych.
Sekretarz Powiatu Erwin Smoliński
Zaproponował wykreślić w § 2 ust. 1.
Zarząd poparł propozycję p. Sekretarza
Radny Grzegorz Kaszubski
Zainteresowany był, jaka jest obsługa obecnego banku?
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Stwierdziła, że nie ma zastrzeżeń co do banku, gdyż współpraca układa się dobrze.
Zarząd wyraził zgodę na wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu
powiatu i jej jednostek organizacyjnych na okres 5 lat kalendarzowych tj. od 1 lipca
2011r. do 30 czerwca 2015 r.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 51/11
w sprawie: wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do wyboru banku
prowadzącego obsługę bankową budżetu Powiatu Działdowskiego i jego jednostek
organizacyjnych.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 16
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania sprawozdania finansowego
za rok 2010.
Starosta Działdowski Marian Janicki
W jakiej jednostce organizacyjnej powstała strata nadzwyczajna w kwocie 748,29 zł?
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Poinformowała, że w październiku ubiegłego roku w ZS Nr 1 w Działdowie dokonano
kradzieży.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Czy przeprowadzono całą procedurę związaną z tym zdarzeniem?
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Dyrektor szkoły zgłosił kradzież na Policję. Jeśli chodzi o odszkodowanie od ubezpieczyciela
to nie mam na ten temat informacji.
Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął
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Uchwałę Nr 52/11
w sprawie: przyjęcia i przekazania sprawozdania finansowego za rok 2010.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad. 17
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Miasta i Gminy Lidzbark. Udziela się pomocy finansowej na dofinansowanie
dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa skrzyżowania ulica Zieluńska (droga
wojewódzka 541), 3-maja, Żeromskiego (droga powiatowa) i Słonecznej (droga gminna)
w Lidzbarku Welskim” w kwocie ogółem 22 000 zł.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Lidzbark.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2011 – 2018.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Działdowskiego na lata 2011 – 2018.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2011.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2011.
(Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Wobec nie zgłoszenia przez członków Zarządu żadnych dodatkowych wniosków
i wyczerpania w ten sposób porządku obrad, Starosta Działdowski Marian Janicki
zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

Protokołowała
Agnieszka Ptaszyńska

Podpisy Członków Zarządu Powiatu
Starosta Działdowski

Marian Janicki

Wicestarosta

Witold Ostrowski

Członek Zarządu

Jerzy Chmielewski

Członek Zarządu

Grzegorz Kaszubski

Członek Zarządu

Jan Raczyński
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